
Home Automation by

Gun uw gordijnen de unieke flow van Forest en uzelf het comfort van de 
Forest Shuttle® gemotoriseerde gordijnrailsystemen. Uw gordijnen hangen 
schitterend soepel en u bedient ze vanuit uw stoel. Met één druk op de knop 
opent en sluit u uw gordijnen in de woonkamer, slaapkamer, werkkamer en 
waar u maar wilt. Snel en geruisloos.

Het gemak van elektrISCH
   BedIenBare gordijnen



   De combinatie van mooie gordijnen, Forest 
gordijnrailsystemen en de Forest Shuttle® 
zorgt voor ultiem samengaan van schitterend 
soepel hangende gordijnen, comfortabele luxe 
en optimaal bedieningsgemak. Het soepele en 
geruisloos lopende gordijnrailsysteem kan, 
naast elektrisch, ook handmatig bediend worden. 
Door de bijzondere touch impulse technologie 
van Forest is een simpel trekje aan het gordijn 
voldoende om het gordijn te laten bewegen.   

“

”



Met de Forest Shuttle® loopt u niet meer elke morgen alle kamers in en uit om de gordijnen 
open te doen, dat kan anders en aanzienlijk comfortabeler. De Shuttle® zorgt er, samen met 
de Forest gordijnrailsystemen, bovendien voor dat uw gordijnen altijd prachtig soepel hangen. 
Open èn gesloten!

vanaF nU IS Het elke daG ZondaG 

Creëer het ZondaGSe 
   Gevoel voortaan elke dag! 



 Domotica klaar
  Domotica is een systeem waarmee u al uw elektrische voorzieningen in huis aan kunt sturen. 

De Forest Shuttle® kan met elk Domotica systeem communiceren.   

 Ultra stil
  Forest Shuttle® systemen en de Forest gordijnrailsystemen vormen samen een onverslaanbare 

combinatie als het op geruisloze bediening aankomt. Door de soepele loop van de gordijn-
railsystemen en de ultrastille motor is het geluid van bewegende gordijnen nooit storend.        

 VriJlooP BiJ stroomUitVal
  De Forest Shuttle® beschikt over een vrijloopfunctie en de mogelijkheid van handbediening. 

Handig en praktisch als de stroom een keer uitvalt.   

 PlUg & Play
  De 24 Volts motor van de Forest Shuttle® is stekkerklaar en mag door iedereen worden aangesloten.      

 toUcH imPUlsE
  Een simpel trekje aan het gordijn is voldoende om deze te laten bewegen. 

 ook Voor gEBogEn rails
  De Forest Shuttle® gemotoriseerde rail kan ook gebogen worden.   

 10 Jaar garantiE
 Uniek is de 10 jaar garantie op de Forest Shuttle®. 

Ontdek een eXtra
   CoMFort in uw huis

de nIeUwSte app van ForeSt
BeSCHIkBaar In app Store en GooGle play

O p t i E S  V O O r  B E D i E N i N G :
ForeSt IntrodUCeert 
SMart pHone en taBlet BeStUrInG 
voor Uw GordIjnen  

De nieuwste app van Forest beschikbaar via appstore en google Play

Voordelen op een rij

•	 	Inregelen	is	zeer	eenvoudig,	iedereen	kan	het	  

(geen technische onder steuning vereist);

•	 	Draadloze	Z-wave	technologie;	geen	bekabeling	noodzakelijk	

en ook van afstand te benaderen als u niet thuis bent;

•	 	Mogelijkheid	tot	uitbreiding	tot	een	volledig	Domotica	 

systeem, bijvoorbeeld: verlichting, camera’s en energiemeters;

•	 	Tijdschakelaar	is	in	te	stellen	alsmede	meerdere	scenario’s	  

of scenes.

Vraag uw dealer voor meer informatie!

Forest
touch control





				Met	de	Forest	Shuttle® blijven uw gordijnen mooier en hebben een langere 
levensduur omdat u ze niet meer hoeft aan te raken.

				Met	de	Forest	Shuttle® kunt u geen gordijn vergeten. Naast veiliger  
(minder inkijk!) helpt dat ook mee om energie te besparen. En gordijnen 
geven een behaaglijk en sfeervol gevoel in huis.

    Als u met vakantie gaat, kunt u het openen en sluiten van uw gordijnen 
vooraf programmeren. Hiermee wekt u de indruk dat uw huis bewoond is  
en dit vermindert de kans op inbraak.

*

*
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prIjZen ForeSt SHUttle “l” CoMpleet 
P l a f o n d m o n t a g e  o f  Wa n d m o n t a g e

art. no: rail lengte Prijs incl BtW

5220001100 0,00 - 1,00 € 469,95

5220001200 1,01 - 2,00 € 499,95

5220001300 2,01 - 3,00 € 524,95

5220001400 3,01 - 4,00 € 554,95

5220001500 4,01 - 5,00 € 584,95

5220001600 5,01 - 6,00 € 614,95

5220001700 6,01 - 7,00 € 644,95

5220001800 7,01 - 8,00 € 679,95

 

- Prijzen inclusief BtW

-		Prijs	is	exclusief	bediening

-		Het	is	ook	mogelijk	om	te	buigen,	prijs	per	bocht	€	29,95	incl	BTW	

-			Gordijnsluiting	kan	zowel	enkel-	als	middensluitend

 ForeSt  d IaMond aFStandSBedIenInG
 -	6	kanalen,	mogelijk	om	6	railsen	aan	te	sturen

	 -	Hoogfrequent,	overbrugging	van	30	meter	mogelijk

	 -	Inclusief	magnetische	wandhouder

	 -	Ontvanger	is	bij	de	motor	ingebouwd

 

5201091460 Forest Diamond afstandsbediening wit                      € 79,95

5201096460  Forest Diamond afstandsbediening zwart                     € 79,95 

 Z -wave aFStandSBedIenInG  

 -	7	kanalen,	mogelijk	om	7	railsen	aan	te	sturen

	 -	draadloze	Domotica	communicatie

	 -		in	combinatie	met	Z-Wave	ontvanger	te	gebruiken	

	 -	de	Z-Wave	ontvanger	werkt	met	iedere	bedieining	waar	Z-Wave	in	verwerkt	is

	 -		signaal	wordt	per	ontvanger	doorgegeven	(“mesh	networking”),	zodat	van 

grote afstand een commando gegeven kan worden 

	 -	er	wordt	terugkoppeling	gegeven	of	het	gegeven	commando	is	uitgevoerd

	 -	mogelijk	om	“scenes”	in	te	stellen

5201001700 Forest Z-wave afstandsbediening 7-kanaals € 179,95 

	 	 Toeslag	bij	de	motor	ingebouwde	Z-wave	ontvanger	€	40,-

 

 wandSCHakelaar
 -	2	kanalen,	mogelijk	om	2	railsen	aan	te	sturen

	 -	Hoogfrequent,	overbrugging	van	30	meter	mogelijk  

5201001480 Forest Wandschakelaar Draadloos lED wit € 39,95 

5201006480 Forest Wandschakelaar Draadloos lED zwart € 39,95 

 t IMer draadlooS
 -	15	kanalen,	mogelijk	om	15	railsen	aan	te	sturen

	 -	Hoogfrequent,	overbrugging	van	30	meter	mogelijk

	 -	Mogelijk	om	per	dag	een	open	en	sluittijd	in	te	geven

	 -	Meerder	schakelmomenten	per	dag	zijn	mogelijk

5201001481 Forest timer Draadloos wit € 79,95

5201006481  Forest timer Draadloos zwart € 79,95



Voor nadere informatie:

Z-Wave technologie en Forest Shuttle® zijn beschermde handelsnamen en eigendom van de respectievelijke ontwikkelaars en eigenaren. 
Uitgebreide informatie over de Forest Shuttle® vindt u op www.gordijncomfort.nl

gordijncomfort.nl

Kijk op www.gordijncomfort.nl voor nadere informatie over de Forest gordijnrailsystemen, de 
Forest Shuttle® en de overige Forest producten. Ook vindt u hier een handige calculatiesheet. 
De Forest gordijnrails en de Forest Shuttle® zijn verkrijgbaar bij de professionele woninginrichter.   

ontdek de wereld van lUXe & CoMFort 

Forest worldwIde
   InterIor SolUtIonS

Forest gordijnrailsystemen en de Forest Shuttle® gemotoriseerde rails worden vervaardigd en 
wereldwijd op de markt gebracht door Forest Group Nederland BV in Deventer. Door hun bijzondere 
kwaliteitseigenschappen en geruisloze soepele loop worden deze puur Nederlandse producten in 
huizen, kantoren en 5 sterren hotels over de hele wereld toegepast. Zoals het nieuwe Hilton hotel op 
de luchthaven Schiphol, waarin alle ruimtes zijn voorzien van gordijnrailsystemen van Forest. 




